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H O T Ă R Â R E A NR. 18/ 28.02.2012
privind dizolvarea ADI Cucuteni,Todireşti Hărmăneşti pentru proiectul integral format din următoarele
obiective « Alimentare cu apă şi canalizare a comunei Cucuteni , Modernizare drumuri comunale , RK
cămin cultural din comuna Cucuteni ,Aducţiune gaz metan în comuna Todireşti şi Hărmăneşti , Centrul de
îngrijire bătrâni Cucuteni , Extindere reţea gaz metan Cucuteni , Extindere reţea alimentare apă
Hărmăneşti »
Consiliul local al comunei Cucuteni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.02.2012 ,
conform dispoziţiei primarului comunei nr. 21 din 23.02.2012 şi a convocatorului nr. 396 din 23.02.2012 ;
Având în vedere expunerea de motive nr.381 din 21.02.2012 prin care primarul comunei propune
dizolvarea ADI înfiinţată prin Hotărârea nr. 62 din 21.10.2008, ca urmare a nerealizării scopului pentru care
a fost constituită şi neproducerea de efecte după înfiinţare ;
Având în vedere raportului compartimentului de resort din cadul primăriei Cucuteni înregistrat sub
nr. 391 din 22.02.2012;
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate publică, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii,fundaţii , cu modificările şi
completările ulterioare ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa deciziţională în administraţia
publică ;
Având în vedere prevederile art.36 alin (7) lit.(a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulerioare ;
În temeioul art. 45 al. (1) şi art.115 al.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată , cu modificările şi completările ulerioare ;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se dizolvă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a comunelor Cucuteni, Todireşti şi
Hărmăneşti , înfiinţată prin Hotărârea nr. 62/21.10.2008 ca urmare a nerealizării scopului pentru care a fost
constituită şi neproducerea de efecte după înfiinţare .
Art..2. Secretarul unităţii administrative teritoriale va comunica copie de pe prezenta ; primarului
comunei , Primăriilor comunelor Todireşti şi Hărmăneşti , Instituţiei prefectului judeţului Iaşi pentru
verificarea legalităţii .
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Adoptată în şedinţa din data de 28.02.2012 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi din
numărul total de 9 consilieri în funcţie

